
DOF Nordsjælland 

 

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening 

  

 

Dagsorden og referat 
Dato og tid:  

6. februar 2020 kl. 19.00-22.00 

Sted:  

Nødebo Kro - Sydværelset 

Emne:  

Bestyrelsens arbejdsområder 

Mødedeltagere: Luise Ekberg, John Hansen, Helle Dyrting, Birger Stenå Nielsen, 

Carsten Michael Jørgensen, Inge Hansen, Bjørn Svendsen, Jens Lykkebo og Hol-

ger Hansen. 

Suppleanter: Jens Lodal, Janne Møller Christensen. 

 

Afbud:  

 

Referent: Holger Hansen                                      Mødeleder: Inge Hansen                                        

Formål med mødet:   

Drøfte og beslutte fremtidige aktiviteter 

Forbered:  

Forbered jer på dagsordenspunkterne 

Anvendelse af mødets resultat:   

At vi er blevet klarere på aftaler og arbejdsopgaver 

Medbring:   

Dagsorden. 

Næste møder: 2/3 (Søværelset), 21/4, 6/5, 4/6, 10/8, 1/9, 7/10, 12/11, 7/12 -2020 (Søværelset) og 7/1-2021 

 

 Emne Formål med punktet 

(hvad skal vi udrette?) 

Proces 

(hvordan behandler 

vi emnet?) 

Varig-

hed 

(i min) 

Konklusion 

(referat – hvem gør hvad?) 
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1.  Godkendelse af dagsorden At vi bliver enige om dagsorde-

nen og hvor lang tid, vi skal bruge 

på de enkelte punkter  

Beslutning 5 Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra 

mødet d. 8. januar 2019 

Enighed om referatets ordlyd og 

klargøring til offentliggørelse på 

hjemmesiden 

Beslutning 10 Godkendt med en rettelse af deltagere. 

3.  Velkommen til Janne  Vi byder Janne velkommen og ta-

ger en præsentationsrunde. 

Orientering 

 

15 

 

Præsentation, velkommen til Janne 

4.  Konstituering af bestyrel-

sen 

Vi skal konstituere os med for-

mand, næstformand og kasserer. 

Beslutning 15 Luise er genvalgt som formand, John som 

næstformand og Birger som kasserer. 

5.  Evaluering af generalfor-

samlingen (Årshjul) 

Hvad gik godt, og hvad gik min-

dre godt, som vi skal huske til 

næste år! 

Drøftelse og evt. be-

slutninger for næste 

år. 

15 Forslag fra Carsten om en fast plan for afhol-

delsen blev godkendt. Enighed om, at det var 

en god Generalforsamling. 43 deltagere, og 

der var ros fra 4 af medlemmerne, general-

forsamlingen indeholdt megen god informa-

tion. 2 pauser på 15 min er ønsket. Det er 

vigtigt at styre tiden. Forslag om oprettelse 

af fokusgrupper efter generalforsamlingen i 

stedet for foredrag. PowerPoint bør ikke 

være i romanform, men indeholde flere bille-

der og illustrationer.  Generalforsamlingen 

2021 skal planlægges allerede i oktober. I 

juni skal vi fastsætteforeløbig dato på gene-

ralforsamlingen. 
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6.  Dagsorden til Bestyrelses-

seminar (Årshjul) 

Vi skal beslutte en dagsorden for 

dagen. 

Oplægget fra tidligere drøftelse 

er: 

1. Evaluering af vores strategi fra 

sidste år – hvad har vi nået og 

hvad ”hænger vi med”?  

2. Drøftelse af vores handleplans 

mål og hvordan vi kommer vi-

dere: 

1. Aktiviteter vedr. feltornito-

logi og børneaktiviteter 

skal højnes – hvordan? 

2. Naturpolitiske aktiviteter i 

forbindelsen med Natu-

rens år – hvordan? Herun-

der indtænkes Naturens år 

i fugleture, kurser og ar-

rangementer. 

3. Formidling på vores medier: 

Hjemmeside, Facebook og 

brug af det nye medlemssy-

stem – hvordan? 

 

Drøftelse og beslut-

ning 

Hvem gør hvad? 

30 Punkterne blev godkendt som foreslået. Akti-

vitetsudvalget sender et overblik til drøftelse 

på mødet. Jens Lykkebo vil komme med et 

naturpolitisk indlæg. Som forberedelse er det 

vigtigt at læse friluftsrådets hjemmeside om 

Naturens år, og læs repræsentantskabets sid-

ste dagsorden.   

Processen styres af Luise og Helle. 
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7.  Lov om benyttelse af pan-

delamper om natten i sta-

tens skove - Helle 

Der findes faktisk lovgrundlag, 

der tilsiger Naturstyrelsen at 

håndhæve forbud mod brug 

stærkt lys om natten. Jeg vil fore-

slå, at vi laver en aktionsplan for, 

hvordan vi får dialog med NST 

angående dette – og får dem til 

at gøre noget seriøst ved proble-

met. 

Drøftelse og beslut-

ning 

15  Vi besluttede at henvende os til hovedorga-

nisationen/Egon Østergaard med henblik på, 

at problematikken bliver taget op på højere 

plan med Naturstyrelsen. 

Færdselsloven gælder også i skoven, og  

stærke lamper er ulovlige. 

Helle udarbejder forslag til en mail til Egon 

Østergaard. 

Vi overvejer at stille et forslag til Repræsen-

tantskabet vedr. håndtering af problematik-

ken. 

8.  Løse hunde på Melby 

Overdrev - Luise 

Vi opfordrede sidste forår alle ob-

servatører til at taste forstyrrelser 

ind af løse hunde og hunde i snor 

på DOFbasen. Christian Glahder 

og jeg har nu fået et udtræk af 

data fra DOFbasen fra Fuglenes 

Hus, og Christian har bearbejdet 

dataene.  

Jeg vil foreslå, at vi indkalder 

Christian til vores næste bestyrel-

sesmøde d. 2. marts, så vi kan 

planlægge, hvad vi gør i forhold 

til den indsamlede viden.  

Christian vil gerne arbejde videre 

med udkast til artikler mm. 

Beslutning 10 Vi besluttede at invitere Christian Glahder til 

mødet d. 2/3 2020.  
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Se bilag:    

Foreløbig 

registrering af Hunde M. Overdrev.docx 

9.  Arbejdsgruppen til reser-

vat nr. 23 - Inge 

Ønsker godt råd mht. annonce-

ring af medlemmer til arbejds-

gruppen  

Drøftelse 10 Inge orienterede om, at 7 personer har meldt 

sig frivilligt til at deltage i arbejdsgruppen i 

reservatet i Rusland. 

Opgavernes omfang fastsættes af Fugle-

værnsfonden. 

 

10.  Indvielse af Rusland - Luise Drøftelse af indvielsen. 

Hvad har vi indflydelse på og mu-

ligheder? Se mailudveksling: 

Re_ Bekræftelse på 

kørsel til indvielse af Rusland.msg 

Drøftelse og beslut-

ning 

10  Planen for indvielsen ændres ikke. 

Carsten foreslog at afholde fugletur til Rus-

land kl. 7.00 søndag morgen, så der er lidt tid 

til at se reservatet. 

 

11.  Orientering fra formand 

og kasserer  

Fast punkt til emner som ikke kan 

fremlægges på anden måde: 

•  

Orientering 10 Formanden og kasserer havde intet til orien-

tering. 

12.  Evt. Fast punkt til orientering: 

•  

Ingen beslutninger 10 Jens Lykkebo orienterede om et muligt ulov-

ligt jagt- og fotoskjul ved Alsønderup Engsø. 

Naturstyrelsen er kontaktet i den forbindelse. 

v 


